
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  

Základní škola Liberec, Kaplického 384  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Vnitřní řád školní družiny 

Základní školy, Liberec, Kaplického 384 
pro odloučené pracoviště školy - Gollova 394/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 1 

 

č.j.: ZŠKAP/0353/2017 

  
  
  

 

ŘEDITEL ZÁKLANÍ ŠKOLY, LIBEREC, KAPLICKÉHO 384 v souladu s 

ustanovením zák. 561/2004 Sb. a 

vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vydává 

 

 

Vnitřní řád školní družiny (ŠD) 
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I. OBECNÁ USTANOVENÍ  

  

1. Řád ŠD vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb. o 

zájmovém vzdělávání  

2. Řád ŠD je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠD  

3. Řád ŠD vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2017 

   

II. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  

  

1. Žáka lze přihlásit do ŠD pouze na základě vyplnění přihlašovacího formuláře 

podepsaného zákonným zástupcem.  

  

2. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných 

seznamů žáků zajišťují vychovatelky ŠD.  

  

3. Do ŠD jsou zpravidla zařazováni žáci prvního stupně ZŠ. Přednostně jsou do ŠD 

přijímáni žáci přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD, žáci obou zaměstnaných 

rodičů (zákonných zástupců), kteří nejsou současně na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, dále žáci v pořadí ročníku navštěvovaného v daný školní rok a to: žáci z 

přípravné třídy, 1. ročníků, 2. ročníků, následně žáci 3. ročníků, popřípadě dalších 

ročníků do naplnění kapacity ŠD.  V případě nerozhodnosti – shodě všech kritérií u 

více žáků – je o umístění žáka do ŠD rozhodnuto na základě losování. 

 

4. Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Při činnostech mimo 

areál školy je stanoven počet žáků na jednoho pedagoga maximálně 25 žáků.  

        

5. Kapacita ŠD je stanovena MŠMT v dokumentu „Zařazení do sítě škol“ a nelze ji 

překročit. V současnosti je 132 míst (včetně odloučeného pracoviště). 

 

6. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce zaznamenají do 

zápisního lístku vychovatelce ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. 

Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.  

      

7. Pokud mají žáci odcházet domů jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, požádají o 

to rodiče písemně vychovatelku ŠD. Na žádosti musí být uvedeno celé jméno dítěte, 

datum, čas odchodu, zda dítě odejde samo nebo s doprovodem a podpis rodičů či 

zákonných zástupců. Na telefonické či ústní žádosti o uvolnění žáka ze ŠD 

nebude brán zřetel.  

  

 



 3 

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ V ŠD  

            

1.  Žáci mají právo:    

A) zúčastnit se všech akcí pořádaných školní družinou, může, se souhlasem příslušného 

pedagogického pracovníka či ředitele školy, akce sám organizovat.  

  

B) žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho 

mimoškolního vzdělávání.   

           

2.  Žáci jsou povinni:  

A) Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní 

družiny, bez vědomí vychovatelky neopouští prostory školní družiny.     

  

B) Řádně pečovat o zapůjčené hračky, hry a jiný inventář ŠD, úmyslné poškozování 

hraček a pomůcek je řešeno se zákonnými zástupci žáka.  

  

C) Nahlásit vychovatelce školní družiny každý úraz nebo jiné zdravotní obtíže či škodu 

na majetku, ke které došlo během pobytu ve školní družině. 

  

D) Dodržovat školní řád, řád ŠD a činnost ŠD, pokud žák narušuje školní řád, řád ŠD a 

činnost ŠD, svým chováním ohrožuje vlastní bezpečnost nebo bezpečnost a zdraví 

ostatních žáků, může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.  

  

E) Bez svolení všech přítomných a souhlasu vychovatele nesmí žák pořizovat zvukové 

a obrazové záznamy a přenosy.  

  

F) Při práci na PC je žákům zakázáno navštěvovat webové stránky ohrožující mravní 

výchovu dětí.  

  

G) Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků.  

 

IV. PRÁVA A POVINNOSI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

   

1.  Zákonní zástupci mají právo  

  

A) Na informace o chování žáka ve školní družině  

B) Na informace o aktivitách ve školní družině  
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2. Zákonní zástupci jsou povinni  

  

A) Informovat ŠD o zdravotní způsobilosti žáka při zájmových či sportovních 

činnostech, o případných změnách zdravotní způsobilosti či jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví žáka. Dále předat vychovatelce ŠD 

údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo 

zdravotně znevýhodněn.  

 

B) Zajistit odchod žáka ze ŠD nejpozději do konce provozní doby. V případě 

mimořádných událostí telefonicky informovat vychovatelku o délce zdržení a 

pozdějším odchodu žáka ze ŠD. Opakované porušování času odchodu žáka po 

skončení provozní doby bez předchozí omluvy ohlásí ŠD na Oddělení sociálně 

právní ochrany dětí.  

 

C) Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce pracovní doby a ani na telefonickou výzvu 

nebude reagovat, škola bude kontaktovat Policii ČR. 

  

V. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

  

1. Školní družina je otevřena v ranní péči v pondělí až středa od 7:00 do 8:05 hodin 

ráno. Vychovatelka vykonávající ranní službu odvádí tyto děti následně do školních 

učeben.  

  

2. Odpolední péče o žáky zařazené do ŠD je zajišťována vychovatelkami od konce 

vyučování nebo kroužků do 16:15 hodin.  

  

3. Za bezpečný přechod dětí do školní družiny po skončení vyučování zodpovídá 

učitel, který vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu. Děti předá vychovatelce 

dohodnutým způsobem spolu se seznamem chybějících dětí. 

  

4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti ŠD schvaluje ředitel školy.  

            

5. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování 

zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.  

  

6. Vzhledem k organizaci výchovné činnosti v ŠD jsou stanoveny termíny pro odchod 

dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hodin a následně po 15:00 hodině. Čas mezi 

13:00 – 15:00h je s ohledem na povětrnostní podmínky vyhrazen pro venkovní 

vycházky.  
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7. Přechod žáků ze školní družiny do zájmového kroužku a zpět zajistí učitel 

zájmového kroužku.  

  

8. Po celou dobu je ve ŠD zajištěn pitný režim.  

        

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

ZDRAVÍ  

            

1. Vychovatelky zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školní družině a při 

činnostech s nimi přímo souvisejícími.  

  

2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým vedením bez 

dohledu učitele a dále je žákům zakázána manipulace s okny.  

  

3. Vychovatelky sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění bez 

zbytečných průtahů informují vedení školy a rodiče postiženého žáka. Při úrazu 

poskytnou žákovi první pomoc a zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned nahlásí vedení 

školy, zapíší do knihy úrazů a případně příslušného formuláře.  

  

VII. DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

  

1. Ve ŠD je vedena tato dokumentace: třídní kniha, zápisní lístky, přehled činnosti 

zájmového útvaru, přehled o platbách za pobyt ve školní družině.  

  

2. Příspěvek za pobyt žáka ve školní družině činní 200,- Kč za každý měsíc. Platba se 

provádí bezhotovostně převodem na číslo účtu školy, které obdrží zákonný zástupce 

dítěte spolu s variabilním symbolem od vychovatelky ŠD. Platba bude provedena dle 

kalendářního roku, tzn.: jednorázově 800,- Kč za období září – prosinec se splatností 

do 30. 9. 2017 a jednorázově 1200,- Kč za období     leden – červen se splatností do 

30. 1. 2018. V případě nezaplacení této částky bude žák vyloučen z docházky do 

školní družiny. 

  

  
Vypracovala:  Ing. Marcela Jirásková Cinková 

  ved. vychovatelka 

 

Schválil:  Mgr. Pavel Zeronik 

  ředitel ZŠ 

 

V Liberci 1. 9. 2017 Mgr. Pavel Zeronik  

 ředitel  ZŠ 


